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nr 8/11
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
z dnia 15 listopada 2011 r.
Porządek

posiedzenia:
1. Oferta Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach w sprawie możliwości
uzyskania dofinansowania do wapnowania i nawożenia gleb.
2. Informacja o realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska.
3. Informacja o wykorzystaniu dotacji do utylizacji wyrobów zawierających azbest i do
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Opiniowanie wniosków do budżetu na rok 2012.
5. Sprawy bieżące.
Obecni wg listy

obecności.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Maria Żyła przywitała wszystkich
członków Komisji oraz zaproszonych gości.

/

Ad L
Pani
przedstawiła ofertę Okręgowej Stacji ChemicznoRolniczej w Gliwicach dotyczącą możliwości uzyskania dofinansowania do wapnowania
i nawożenia gleb. Powyższa Stacja Chemiczno-Rolnicza oferuje rolnikom i działkowiczom
usługi w zakresie:
./' badania gleb na odczyn i zasobność (makro- i mikroelementów) wraz z ustaleniem
zalecanych dawek nawożenia i wapnowania,
./' oznaczania skażenia gleb i roślin metalami ciężkimi,
./' oznaczania zawartości azotanów w płodach rolnych,
./' analizy nawozów mineralnych, organicznych, płodów rolnych i pasz gospodarskich.
Ponadto opracowuje:
./' zalecenia nawozowe dla poszczególnych upraw, także ogrodniczych i warzywniczych,
./' plany nawożenia,
./' mapy odczynu i zasobności gleb w makro- i mikroelementy,
oraz prowadzi:
./' poradnictwo nawozowe poszczególnych upraw,
./' szkolenia z zakresu nawożenia i wapnowania,
./' badania na rzecz ochrony środowiska rolniczego.
Za badanie zawartości fosforu, potasu i magnezu oraz odczyrqodpłatność ta dla producentów
rolnych wynosi tylko 9,40 zł za jedną próbkę reprezentującą pole (roślino pole)
w gospodarstwie. Każde badane gospodarstwo otrzymuje wydruk komputerowy wyników
anali zy chemicznej. Próbki glebowe pobierają rolnicy we własnym zakresie. Instruktażu
udzielają służby doradcze WODR-u i specjaliści terenowi (agrochemicy) Stacji, którzy
jednocześnie sprawują nadzór metodyczny, jak również organizująodbiór próbek od rolników
oraz ich transport do laboratorium Stacji.
Dofinansowanie ruszyło w tym roku i wynosi 75 zł do czystego składnika wapna, a podstawą
uzyskania dofinansowania jest badanie gleby w gospodarstwie i złożenie wniosku "o wsparcie
wapnowania regeneracyjnego gleb" w biurze Śląskiej Izby Rolniczej .
Warto także przeprowadzić badanie na terenie Gminy Hażlach w celu określenia zawartości
metali ciężkich, koszt takiego badania wynosi w granicach między 300-400 zł.

Ad 2.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Stanisława Pelczar przedstawiła informację
o realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Od lipca na terenie oczyszczalni
ścieków w Hażlachu trwają prace związane z realizacją II etapu jej budowy. Inwestycja jest
współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
oraz z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Obecnie trwają prace nad rozruchem technologicznym urządzeń. Zakończony
został przetarg na zakup wozu asenizacyjnego i umowa zostanie podpisana w przyszłym
tygodniu . Natomiast rzeczowe zakończenie inwestycji nastąpi w miesiącu grudniu.
Ad 3.

W dalszym ciągu posiedzenia Stanisława Pelczar przedstawiła informację o wykorzystaniu
dotacji do utylizacji wyrobów zawierających azbest. Na dzień dzisiejszy zostało
zabezpieczonych 6 wniosków, z czego 5 zostało już wypłaconych , a jeden zostanie
wypłacony z oszczędności jeszcze w tym roku. Natomiast jeśli chodzi o dotację do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków 10 wniosków zostało zabezpieczonych, z czego 4
zostały wypłacone, a 3 wnioski czekają na realizację.
Ad4.

nad wnioskami do budżetu Gminy na rok 2012 z zakresu ochrony
rolnictwa. W trakcie dyskusji podjęto następujące wnioski i opinie:
l . Zabezpieczyć środki finansowe na rewitalizację pomników przyrody w Kończycach
Wielkich w kwocie 3.000 zł.
2. Zabezpieczyć środki finansowe na dofinansowanie zadań budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
łącznie w kwocie 40.000 zł (tyle samo co w roku 2011).
3. Wniosek Koła Pszczelarzy w Hażlachu o dofinansowanie działalności koła w 2012 roku na
kwotę 1.000 zł.
Wnioski do budżetu zostały przegłosowane jednogłośnie.
Ad 5.
Przewodnicząca Maria Żyła podziękowaAczłonkom komisji za pracę w rmjającyrn roku,
Wójtowi Karolowi Folwarcznemu za udział w posiedzeniach Komisji, wszystkim
pracownikom Urzędu przygotowującym materiały i referującym zagadnienia.
W sprawach bieżących nie zgłoszono żadnych spraw, w związku, z czym przewodnicząca
zakończyła posiedzenie Komisji.
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